
Ciclo de formações 2019
Rede de Colaboração 

Intermunicipal em Educação

Realização:

Apoio:

Parceria técnica:Apoio:



Premissas

• Um dos papéis da Rede é fortalecer das Câmaras Técnicas e arranjos de
desenvolvimento da educação, e estas, por sua vez, tem como papel
fortalecer as capacidades das redes municipais;

• Formações oferecidas pela Rede tomam como referência diagnóstico
situacional, que revelou as demandas e os temas de interesse;

• Envolvimento, na maioria das formações, de pelo menos 01 dirigente
municipal de educação;

• Ciclo de formação envolverá metodologias ativas, com recursos
instrumentais para desenvolvimento posterior do aprendizado;

• Ao final das formações, os gestores das CT`s e ADEs terão os subsídios
necessários para realizarem um planejamento estratégico de suas
iniciativas, alinhado às suas capacidades institucionais, recursos
humanos, financeiros e organizacionais, ao potencial de desenvolvimento
de parcerias e às necessidades das redes.



Apoio dos parceiros

ØSubsídio para deslocamento aéreo

ØHospedagem

ØAlimentação nos dias em que serão realizadas as atividades

Responsáveis: Tríade e Rede



Diagnóstico 
Temas considerados essenciais para o fortalecimento dos gestores e da Rede (Espontânea)

Temas gerais Temas específicos Indicações
Planejamento Planejamento estratégico, Planejamento Estratégico Colaborativo 05

Atuação colaborativa

Noções de trabalho colaborativo – grupos
Estratégias de fomento de redes colaborativas
Fortalecimento do trabalho colaborativo
Estratégias de formação regional

04

Gestão de pessoas

Motivação e liderança
Comunicação/Comunicação em rede/ comunicação ativa
Relacionamento interpessoal
Co-responsabilização

04

Regime de colaboração
A essência do Regime de Colaboração, Formas de regime de colaboração, conceitos e práticas de ações em 
regime de colaboração 04

Parcerias
Captação de recursos e busca de parceiros
Parceria Público/Privado 04

Utilização de indicadores de avaliação educacionais para melhoria do IDEB 04
Boas práticas Boas práticas, experiências exitosas e práticas pedagógicas inovadoras 03

Formas de colaboração Sistema de consórcios, entendimento sobre ADEs, 02
Diagnóstico Elaboração de diagnósticos territoriais 02

Desenvolvimento regional com base em ADEs 01
Compras consorciadas 01

Gestão da colaboração Ferramentas virtuais para a gestão dos ADEs 01
Legislação e normas 01

Oficinas Elaboração de projetos 01



Diagnóstico
Formações no campo da atuação em REGIME DE COLABORAÇÃO consideradas como de maior 
interesse em participação (Estimulada)
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Planejamento estratégico colaborativo
Estratégias de formação continuada de professores no território
Aumento da equidade dos resultados educacionais do território
Conceito cognitivo da colaboração
Gestão de recursos e parcerias
Estratégias de sustentação e fortalecimento de ADE/Câmara 
Técnica de Educação
Como estruturar uma equipe de gestão responsável pelo suporte 
administrativo de um ADE/ CTE
Indicadores de avaliação de qualidade da atuação colaborativa 
intermunicipal
Indicadores de fluxo – como o trabalho colaborativo pode auxiliar 
a melhorar esse indicador
Estratégias de articulação de diretores e professores no território 
em prol de metas comuns
Troca de boas práticas de gestão e governança entre Câmaras 
Técnicas de Educação /ADEs
Comunicação – como melhorar o fluxo de informações e reduzir 
de conflitos
Relações entre os pares
Fomentando o apoio técnico das instâncias do  Governo Estadual e 
Federal
Mediação de conflitos



Competências essenciais para o êxito das iniciativas de colaboração 
e o suporte das formações para aprendizagem 
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Visão geral do ciclo formativo
Ação Tema de formação Data Carga horária Local Profissional

Encontro 1 de 
formação

Pedagogia da colaboração –
aspectos cognitivos

21 de agosto 08 horas São Paulo Fabio Brotto

Encontro da 
Rede

Facilitação de grupos: como 
conduzir as atuações no coletivo 
de forma a co-responsabilizar e 
engajar seus integrantes?

27 de setembro 06 horas Curitiba - Espaço 
de eventos 
Universidade 
Positivo

Reinaldo Paiva

Encontro da 
Rede

Como estruturar um ADE ou 
Câmara Técnica para a 
obtenção de resultados?

27 de setembro 06 horas Curitiba - Espaço 
de eventos 
Universidade 
Positivo

Oficina Municipal

Encontro 2 de 
formação

Analisando dados e indicadores 
educacionais e o nível de 
equidade no território 

Final de outubro 16 horas São Paulo Oficina Municipal

Encontro 3 de 
formação

Gestão de parcerias e captação 
de recursos como formas de 
garantir a sustentabilidade dos 
modelos de RCI

Final de novembro 08 horas São Paulo Oficina Municipal

Encontro 4 de 
formação

Pensando 2020 – elaborar um 
bom planejamento estratégico 
do ADE ou Câmara Técnica 
pensando o território? 

Início de 
fevereiro/2020

08 horas São Paulo Oficina Municipal



Contrapartida: compartilhamento!

ØCompromisso do participante: Socializar o aprendizado e  enviar feed back para a 

Rede sobre o momento de compartilhamento;

ØGeração de conteúdo: Vídeo de 5 minutos com cada formador com pontos chave 

da formação, bem como elaboração de PPT sistematizado. Conteúdo será 

disponibilizado no site da Rede.

Responsáveis pelo acompanhamento: Tríade e Rede



Mobilização

ØEnvio do calendário de formações e compromissos do participante para grupo 

gestor das 15 iniciativas;

ØIndicação dos participantes

ØContato com participante indicado para confirmação e solicitação de dados 

Responsáveis: Tríade e Rede



Competência 1: Clareza de objetivos

Tema: Pedagogia da colaboração – aspectos 
cognitivos

Objetivo: Possibilitar maior clareza quantos aos 
aspectos que perpassam o trabalho colaborativo

Quando: Encontro 1 de formação da Rede 

Data: 21 de agosto

Local: São Paulo

Público – alvo: 01 DME e 01 líder de cada iniciativa 
(30)

Facilitador: Fabio Brotto



Competência 2: Comunicação e relações interpessoais

Tema: Facilitação de grupos: como conduzir as atuações no 
coletivo de forma a co-responsabilizar e engajar seus 
integrantes?

Objetivo: Potencializar o relacionamento entre os pares, por 
meio de técnicas de grupos

Quando: Workshop instrumental Encontro Nacional da Rede

Data: 27 de setembro

Local: Curitiba

Público – alvo: 03 representantes de cada iniciativa convidada 
(53)

Facilitador: Reinaldo Paiva



Competência 3: Gestão e governança

Tema: Como estruturar um ADE ou Câmara 
Técnica para a obtenção de resultados

Objetivo: Oferecer subsídios para uma rotina 
assertiva de atividades em um arranjo ou 
Câmara Técnica

Quando: Workshop instrumental Encontro 
Nacional da Rede

Data: 27 de setembro

Local: Curitiba

Público – alvo: 03 representantes de cada 
iniciativa convidada (53)

Facilitador: Oficina Municipal



Competência 4: Avaliação e monitoramento 

Tema: Analisando dados e indicadores 
educacionais e o nível de equidade no território 

Objetivo: Possibilitar o desenvolvimento de um 
diagnóstico preciso sobre os territórios

Quando: Encontro 2 de formação da Rede

Data: Final de outubro

Local: São Paulo

Público – alvo: 01 DME e 01 líder de cada iniciativa 
(30)

Facilitador:  Oficina Municipal



Competência 5: Sustentabilidade

Tema: Gestão de parcerias e captação de recursos 
como formas de garantir a sustentabilidade dos 
modelos de RCI
Objetivo: Fornecer subsídios para a elaboração de 
projetos regionais em parcerias
Quando: Encontro 3 de formação da Rede
Data: Final de novembro
Local: São Paulo
Público – alvo: 01 DME e 01 líder de cada iniciativa 
(30)
Facilitador: Oficina Municipal



Competência 6: Planejamento estratégico

Tema: Pensando 2020 – elaborar um bom planejamento 
estratégico do ADE ou Câmara Técnica pensando o território? 

Objetivo: Fornecer subsídios para a elaboração de um 
planejamento estratégico alinhado às necessidades das redes 
municipais de educação

Quando: Encontro 4 de formação da Rede/ Balanço Anual

Data: Primeira quinzena de fevereiro/2020

Local: São Paulo

Público – alvo: 02 líderes de cada iniciativa (30)

Facilitador: Oficina Municipal



Ação Data Representantes
Prazo para indicação dos 

nomes

Indicados da iniciativa

Encontro 1 de formação 21 de agosto (São Paulo) 01 líder e 01 DME 25 de julho via formulário 
01:
02:

Seminário Movimento 
Colabora Educação

05 e 06 de setembro 
(Brasília)

06 integrantes 
Rede

25 de julho (deliberação 
Comitê Gestor)

06 membros da Rede indicados 
pelo Comitê Gestor

IV Encontro Nacional  
da Rede

26 e 27 de setembro 
(Curitiba)

01 líder e 02 DME
25 de julho via 

formulário

01:
02:   
03: 

Encontro 2 de 
formação

Final de outubro (São 
Paulo)

01 ou 02 
integrantes

21 de agosto
01 ou 02

Encontro 3 de 
formação

Final de novembro (São 
Paulo)

01 ou 02 
integrantes

21 de setembro
01 ou 02

Encontro 4 de 
formação

Início de fevereiro/2020 
(São Paulo)

02 líderes 15 de dezembro
01:
02:

Planilha de indicações

Clique no link seguir para indicar seus representantes no Encontro 01 de formação e no 
IV Encontro Nacional da Rede: https://pt.surveymonkey.com/r/indicacoesrede

https://pt.surveymonkey.com/r/indicacoesrede

